
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

към 

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за 

осъществяване на рекламната дейност на Община Сърница 

 

 

Към §5, т.1 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната 

услуга 

20,00 

2. Обучения, квалификации и командировки на служители, 

извършващи съответната услуга 

20,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с  

удостоверения, служебни бележки, канцеларски материали и 

справки от институции и др.) 

 

5,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

5,00 

5. Общо 50,00 

 

Към §5, т.2 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната 

услуга 

5,00 

2. Обучения, квалификации и командировки на служители, 

извършващи съответната услуга 

5,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с  

удостоверения, служебни бележки, канцеларски материали и 

справки от институции и др.) 

 

5,00 



4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

5,00 

5. Общо 20,00 

 

Към §5, т.3 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната 

услуга 

20,00 

2. Обучения, квалификации и командировки на служители, 

извършващи съответната услуга 

20,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с  

удостоверения, служебни бележки, канцеларски материали и 

справки от институции и др.) 

 

5,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

5,00 

5. Общо 50,00 

 

Към §5, т.4 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната 

услуга 

10,00 

2. Обучения, квалификации и командировки на служители, 

извършващи съответната услуга 

10,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с  

удостоверения, служебни бележки, канцеларски материали и 

справки от институции и др.) 

 

5,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

5,00 



5. Общо 30,00 

 

Към §5, т.5 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната 

услуга 

20,00 

2. Обучения, квалификации и командировки на служители, 

извършващи съответната услуга 

20,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с  

удостоверения, служебни бележки, канцеларски материали и 

справки от институции и др.) 

 

5,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

5,00 

5. Разходи за изработване на табели 100 

5. Общо 150,00 

 

Към §5, т.6 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната 

услуга 

10,00 

2. Обучения, квалификации и командировки на служители, 

извършващи съответната услуга 

10,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с  

удостоверения, служебни бележки, канцеларски материали и 

справки от институции и др.) 

 

5,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

5,00 



5. Общо 30,00 

 

Към §5, т.7 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната 

услуга 

10,00 

2. Обучения, квалификации и командировки на служители, 

извършващи съответната услуга 

10,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с  

удостоверения, служебни бележки, канцеларски материали и 

справки от институции и др.) 

 

5,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

5,00 

5. Общо 30,00 

 

 

 

 


